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Údaje o stříkačce

Za zakladatele sboru se považuje pan Adolf Klimeš, řídící učitel místní školy. Připravil stanovy sboru, které 
přečetl a byly schváleny na schůzi občanů dne 2. prosince 1888. Z protokolu schůze ze dne 2. prosince 1888 
konané v hostinci p. Josefa Hradeckého ve Staré Lysé se dozvídáme, že jejím předmětem bylo založení sboru 
dobrovolných hasičů v obci na základě vydaného zákona ze dne 25. května 1876. Programem bylo čtení navrže-
ných stanov, přistupování členů a volba prozatímního výboru. Do sboru se přihlásilo 40 členů. Sbor byl součástí 
hasičské župy č. 78 Novobenátské. V protokolu z 19. ledna 1889 se v účetní zprávě hovoří o tom, že starosta 
obce pan J. Urban daroval sboru 10 zlatých a že v pokladně je včetně darů občanů celkem 104 zlatých. Byly 

SDH Stará Lysá

Typ:

Výrobce:

Rok výroby:

ruční zápřahová čtyřkolová stří-
kačka horského typu, jednostran-
ně sací, jednoproudová

R. A. SMEKAL, Praha – Smíchov

1893

Kozlík stříkačky s pákou a svisle vedenými botami čerpa-
dla.
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zakoupeny 4 kusy trojtkaného plátna k ušití obleků, 
dále pak helmy a pasy.

Stanovy sboru jsou předloženy a stvrzeny obec-
ním úřadem ve Staré Lysé dne 13. února 1889, schvá-
leny c. k. místodržitelským výnosem ze dne 7. března 
1889 č. 17.168 – schválení valnou hromadou proběhlo 
dne 28.dubna 1889. V roce 1890 bylo nakoupeno 60 m 
hadic, nože a pasy, 2 plácačky, 2 svítilny, 2 žebříky, 
obvazy na hadice a razítko. Byla vedena přesná evi-
dence členů, účasti při cvičení, při větší neúčasti bez 
omluvy byl dán návrh na vyloučení z členů činných. 
Toho roku sbor úspěšně zasahuje u 7 požárů v okol-
ních obcích.

Dne 22. září 1892 je podána žádost obecnímu úřadu 
na zakoupení nové stříkačky. Do té doby měl sbor na 
hašení pouze dva sudy a bourací háky. V některých 
obcích měli již stříkačky ruční, džberové a přenosné 
o velmi nepatrné výkonnosti.

Stříkačka byla zakoupena 9. února 1893 od firmy 
R. A. SMEKAL za 700 zlatých. Na její zakoupení byly 
provedeny sbírky a dary, ústředí přispělo 12 zlatými. 
První velký požár vypukl už 7. července 1893 v Litoli, 
kde hořelo 12 rodinných domků a sbor zde úspěšně 
zasáhl. V roce 1895 byla zemským výborem vyřízena 
žádost a předáno 100 zlatých na zakoupení hadic. Dne 

25. září 1928 je podána obci žádost o zřízení hasič-
ského skladiště a kolny s odůvodněním, že požární 
technika je skladována v soukromých stodolách a není 
mnohdy žádaný přístup. Nová hasičská zbrojnice je 
sboru předána 2. června 1929 v rámci pořádání okrs-
kového cvičení na místním školním hřišti.

V roce 1939 byla odkoupena od SDH Mladá Bole-
slav vyřazená automobilová stříkačka za 4 000 Kč. 
Obec však neměla prostředky na zaplacení a proto 
každý člen upsal podíl dle možnosti, s tím že vše bude 
vráceno. Opravy stříkačky zajistil pan Josef Hercík 

Torzo původního sacího koše připevněného k savici.

Ruční dvoukolová hasičská stříkačka.


